
 

 

 

 

 شأنها حكم الص�ة وعظم
 في دين ا�س�م

 

 

 

 

يد ب بن ع بن وهف القحطا�



 

 وعظم شأنها في دين اإلسالم حكم الصالة
َّ وحده، والص�ة والس�م على من � نبي بعده، أما بعد  :المدد 

َّ بهالص�ة ف� شك أن  بعد الشهادتين،  ورسوله ممدٍد  أعم  ما أم  ا
عميدة كد، ولها خصائص ولها مكانة عميدة، ومنزلة رفيعة، وأهدية بالغة مؤ

 :انف دت بها على سائ  ا�عدال الصالمة ل�مور ا�تية
قول لعلى كل مسل  بالغ عاقل، إ� المائض والنفساء،  الص�ة فريضة -١
 َّ ََّ :  تعالىا وا ا ُو ُو ْب ََ

ِي  لي وا  رو
ِي ا ُو َِ َنَفاءَ  َو يَن حو ُّ ََن َلهو ال ليصي خب وا  ِو َمو َويوقي

ََّمةي الَص�َة َويوؤب  َق ينو الب
َكاَة َوَذليَك دي َّ ََ الَص�ََة َكاَنتب  :وقوله . ))0F١ُووا ال ِي

ؤب ـَعَلى الب  ًُامو قوو وب َِ ًًا  ََا ََن كي ني  .))1F٢ِي
وُعلمهم َُ D: إلى اليدن وقال له حيندا بعثه النبي  لمديث معاذ و
 َّ C افَرض علَهم خمس صلوات في كل يوم ولَلةا

)
2F

٣(. 
َّ : قال وعن عبادة بن الصامت  خمس D: يقول  سدعت رسول ا

 َّ َّع ِنهن شًَئا اسَخفاًفا صلوات كَُهن ا َّ  على الُْاد، فمن جاء ًهن لم يض ا َُ يُخله الجنةًقّقهّن، كاَ له عنُ ا ًُ (المديث C...  عه
3F

٤(. 
(قد أجدعت ا�مة على وجوب خدس صلوات في اليوم والليلةو

4F

٥(. 
أن  الذي � يقوم إ� به، ففي حديث معاذ الص�ة عماد الُين   -٢

ه الجهD: قال النبي  ِي ه الص�ةو، وذروةو سنا Cادو رُس ا�ِر ا�س�م، وعمودو
)

5F

٦( .
 .وإذا سقط العدود سقط ما بني عليه

من عدله، فص�ح عدله وفساده بص�ح ص�ته ُول ِا يقاسب علَه الُُْ   -٣
ُول ِا يقاسب ًه الُُْ يوم D: قال عن النبي  وفسادها، فعن أنس بن مالك 

. Cالص�ة، فإَ صلقت صلح سائرو عمله، وَِ فسُت فسُ سائرو عمله: القَاِة

                                                 
 .٥: سورة الَُنة، ا�ية )١(
 .١٠٣: سورة النساء، ا�ية )٢(
 .١٩ًرقم  ،، وِسلم١٣٩٥ُخرجه الُخاري، ًرقم  )٣(
 .١/٨٦، ١/٢٦٦في صقَح سنن ًُي داود  :، وصققه ا�لُاني ١٤٢٠ُخرجه ًُو داود، ًرقم  )٤(
 .٣/٦المغني  ًن قُاِة )٥(
، وُحمـُ، ٣٩٧٣ًـرقم ،وُخرجه اًن ِاجـه، ))حُيث حسن صقَح ((: ، وقال٢٦١٦الَرِذي، ًرقم  )٦(

 .٢/١٣٨، وحسنه ا�لُاني في ِرواء الغلَل، ٢٢٠١٦، ًرقم ٣٦/٣٤٤



 

ينظر في ص�ُه، فإَ صلقت فقُ  القَاِةُول ِا يسأل عنه الُُْ يوم D: وفي رواية
C، وَِ فسُت فقُ خاب وخسر]وُنجح: وفي رواية[ُفلح، 

)
6F

١(. 
 القَاِةُول ِا يقاسب ًه الُُْ يوم D: م فوًعا وعن تدي  الداري 

 ص�ُه، فإَ كاَ ُُمها كَُت له ُاِة، وَِ لم يكن ُُمها قال اّ 
كملوَ ًها فريضَه، ثم انظروا هل ُجُوَ لُُْي ِن ُطوع فَ: لم�ئكَه

Cالّكاة كذلك، ثم ُوؤخذ ا�عمال على حسب ذلك
)

7F

٢(. 
، فإذا ذهب آخ  الدين ل  يبق شيء منه، فعن أبي أمامة آخر ِا يوفقُ ِن الُين -٤

روة، فكلما انَقضت عروة ُشُث D: م فوًعا روة عو َرى ا�س�م عو َونقضن عو ًالَي  الناسل
Cُلَها، فأولهن نقًضا القكم، وآخرهن الص�ة

)
8F

رفع ُول ِا يو D: وفي رواية من ط يق آخ . )٣
Cِصّلٍ   خَر فَه ا�ِانة، وآخر ِا يُقى الص�ة، ورّب  الناسِن 

)
9F

٤(. 
 .)10F٥(»ُول ِا ُفقُوَ ِن دينكم ا�ِانة، وآخره الص�ة«:م فوعاً  وعن أنس 

كان من :أنها قالت رضي ا عنهاأمته، فعن أم سلدة  آخر وصَة ُوصى ًها النُي  -٥
َّ Cالص�ة الص�ة وِا ِلكت ُيمانكم:Dآخ  وصية رسول اّ   ،حَى جْل نُي ا

 يلجلجها في صُره وِا يفَض ًها لسانهC
)

11F

٦(. 
٦-  َّ كورب فيي : فقال تعالى  القائمَن ًها وِن ُِر ًها ُهله،ُِ  ا َواذب

و ً  ََ َرسو ُي َوَكا َوعب َق الب ََ َصادي نَهو َكا ِي ََل  َماعي سب ِي ََابي  َّا البكي ُي ِو  *نَ ََ َيأب َلهو َوَكا رو َُهب
َّا ِي رب َِ  

َُ َرًّهي ن ََ عي َكاةي َوَكا َّ  .))12F٧ًيالَص�ةي َوال
                                                 

، وقـال الْ�ِـة ا�لُـاني فـي ٥٣٣، ورقم ٥٣٢ًرقم ] ِجمع الُقرين[ ١/٤٠٩ُخرجه الطُراني في ا�وسط،  )١(
َّ (( :ةسلسلة ا�حاديث الصقَق  .٣/٣٤٦ )) ُعلموًالجملة فالقُيث صقَح ًمجموع ررقه وا

يث ًُـي هريـرة، ًـرقم ٨٦٦، وِن حُيث ًُي هريرة ًرقم ٨٦٤ًُو داود، ًرقم  )٢( ـن ِاجـه، ِـن حُـ ، ١٤٢٥، وًا
 .٢/٣٥٣، وصققه ا�لُاني في صقَح الجاِع ،١٩٤٦، ًرقم ٢٥٣/ ٢٨، و٩٤٩٤، ًرقم ٢٩٨/ ١٥وُحمُ، 

 .١/٢٢٩، وصققه ا�لُاني في صقَح الَرغَب والَرهَب ٥/٢٥١ُحمُ،  )٣(
وذكـره ا�لُـاني فـي صـقَح ، ٤٤٢٥، ًـرقم ٧/٢٦٣، ]ِجمع الُقرين[ُخرجه الطُراني في الصغَر  )٤(

 .٢/٣٥٣، الجاِع وحسنه
، والضَاء في )٢/ ٣١ق (، وُمام الرازي في الفوائُ ٢٨ُخرجه الخرائطي في ِكارم ا�خ�ق، ص  )٥(

ًـُوَ  ِن حُيث شُاد ًن ُوس  ٧١٨٢، وُخرجه الطُراني في الكَُر، ًرقم ٤٩٥/ ١المخَارة، 
ل ًْـُ َُ ، وقـا١٧٣٩، ًرقم ٣١٩/ ٤ذكر الص�ة، وذكره ا�لُاني في سلسلة ا�حاديث الصقَقة، 

والقـُيث صـقَح علـى كـل حـال، فـإَ لـه شـواهُ كثَـرة ذكـرت ًْضـها فـي «: ذكر شواهُه وررقـه
 .»٧٢٦الروض النضَر، ُقت القُيث رقم 

 .٧/٢٣٨، وصققه ا�لُاني في ِرواء الغلَل، ٣٢١، ٣١١، ٦/٢٩٠ُحمُ،  )٦(
 .٥٥-٥٤: سورة ِريم، ا�يَاَ )٧(



 

٧-  َّ َّ  المضََْن لها والمَكاسلَن عنها، ذم ا ن  :تعالى قال ا ِي َفَخَلَف 
َّا ََ َغ َقوب ََ َيلب وا الَشَهَواتي َفَسوب ْو َُ َُ وا الَص�َة َوا اعو َِ مب َخلبفض َُ

هي ُي ْب ًَ)13Fوقال . )١
 : الب ََ ََّ ـِي ََ ا و عو ََن يوَخادي قي نَافي واب مو ِو َلى الَص�َةي َقا ِي واب  ِو َذا َقا ِي مب َو هو عو

َو َخادي  َوهو
 ََ و ََّ  النَاَس كوَساَلى يوَرآؤو ََ ا و كورو ِي َ َقليَ�ً َو َ َيذب  )14F٢(. 

٨-  ُ ظام ًْ ركَا ا�س�م ودعائمه اْل َّ ُعظمُ  ، عن ارضي ا عنهم بن عد  الشهادتين، فعن عبد ا
َّ : ني ا�س�م على خمسًو D: قال النبي  له ِ  ا  ِ  َ َّ شهادةُ  ا رسول ا ًُ ، وِقام ، وَُ ِقم
َتالَص  ، وحج اُل اء الّكاة، وصوم رِضَا َِي C�ة، و

)
15F

٣(. 
٩-  َّ بواسطة  لم يفرِها في ا�رض ِما يُل على عظم شأنها َُ ا

 .فوق سبع سدوات ا�س اءجب يل، وإندا ف ضها بدون واسطة ليلة 
َّ  رِت خمسَن ص�ة،فو  -١٠ َّ وهذا يدل على ممبة ا   لها، م  خف  ا
 لليلة، فهي خدسون في عن عباده، فف ضها خدس صلوات في اليوم وا

(الديزان، وخدس في العدل، وهذا يدل على عم  مكانتها
16F

٤(. 
١١-  َّ وهـــذا يؤكـــد  واخََمهـــا ًهـــا، ، ُعمـــال المفلقـــَن ًالصـــ�ةافَـــَح ا

 َّ َلــــَح  : تعــــالىأهديتهـــا، قــــال ا ُب َُفب ََ نوــــِي ؤب مو الب َقــــ مب *و هي
ُي ــــي َصــــ� ــــمب في يَن هو

الَــــذي
 ََ و ْو مب َعني *َخاشي يَن هو

ََ  َوالَذي و ِو ري ْب ِو وي  ََ *الَلغب لوو َكاةي َفـاعي َّ مب ليل يَن هو
يَن  *َوالَذي َوالَـذي

 ََ مب َحــافيظوو هي وجي ــرو فو
ــمب لي ــرو *هو َب مب َغ نَهو مب َفــإي َمــانوهو َلَكــتب َُيب َِ ــا  َِ ــمب ُوب  هي َواجي ِي  َعَلــى َُزب

َنَ  ِي ــو لو َِ* ََ ــادوو َْ ــمو الب ــَك هو
َلئي ــَك َفأووب َََغــى َوَراء َذلي ًب ــَوا*َفَمــني ا ُي اَنا َِ ــمب �َ يَن هو

ــذي مب ـلَ هي
 ََ و مب َراعو

هي ُي ُي *َوَعهب مب َعَلى َصَلَوا يَن هو
ََ ـَوالَذي مب يوَقافيظوو  .))17F٥هي

١٢-  َّ ا ُِر ا ًُ روا ًها ُهلَهم  النُي ِقم ُُاعه َُ يِأ َّ  ،وُ َلَك  : فقال ا رب َُهب ِو ُب َو
َوى َُةو ليلََقب

اقي َْ قوَك َوال زو نو نَرب ًقا نَقب زب أَلوَك ري َبَها  َ نَسب ُيرب َعَل َط  َواصب
 .) )18F٦ًيالَص�َةي

 َّ ِروا ُو دكم ًالص�ة وهم II: أنه قال عن النبي  رضي ا عنهما بن عد  وعن عبد ا

                                                 
 .٥٩: سورة ِريم، ا�ية )١(
 .١٤٢: ساء، ا�يةسورة الن )٢(
 .١٦ًرقم  ، وِسلم،٨الُخاري، ًرقم : َِفق علَه)٣(
 .١٦٢، وِسلم، ًرقم ٧٥١٧الُخاري، ًرقم : َِفق علَه ِن حُيث ُنس  )٤(
 .٩-١: سورة المؤِنوَ، ا�يات )٥(
 .١٣٢: سورة ره، ا�ية )٦(



 

رًوهم علَها  َنهم في المضاجعًُناء سُع سنَن، وِا HHوهم ًُناء عشر، وفّرقوا ً
)

19F

١(. 
َر النائم والناسي ًقضاء الص�ة، -١٣ ِي بن  فعن أنس وهذا يؤكد أهديتها، ُو
ن نسي ص�ًة فلَصّلها ِذا ذكرها،   كفارة Dِ: أنه قال عن النبي  مالك 

ِن نسي ص�ًة ُو نام عنها، فكفارُها َُ D: وفي رواية لدسل . Cلها ِ  ذلك
Cيصلَها ِذا ذكرها

)
20F

وأُلمق بالنائ  الـُدغدى عليه م�مة أيام فأقل، وقد ُروي . )٢
أما إن كانت . ))21F٣ذلك عن عدار، وعد ان بن حصين، وسد ة بن جندب 

�ن الـُدغدى عليه مدة طويلة أكث  من م�مة أيام  الددة أكث  من ذلك ف� قضاء؛
 َّ ( أعل يشبه الدانون باامع ووال العقل،وا

22F

٤(. 
١٤-  َّ ( الص�ة ِيمانًاسمى ا

23F

و : بقوله تعالى )٥ َّ ََ ا ا َكا َِ ََّ َو ََ ا ِي ِييَمانَكومب  ََع 
َوضي
ًيالنَاسي  لي  

َمض 
َض َرحي و  .؛�ن الص�ة تصّدُق َعَدلُه وَقْولَهُ يعني ص�تك  إلى بيت الدقدس.))24F٦لََرؤو
ا لها ِن ًَن شرائع ا�س�م، -١٥ ًّ َّ  خصها ًالذكر ُمََ ا : تعالىقال ا َِ ُبلو  ا

ََابي  َن البكي ِي َك  َب َل ِي َي 
، وت�وته اتباعه والعدل بدا فيه من جديع ش ائع ))25F٧ُووحي

 :لها، وقوله تعالى، فخصها بالذك  تدييًزا َوَُقيمي الَص�ةَ : الدين، م  قال
 َل الب ْب مب في هي َب َل ِي َنا  َب َح َقاَم الَص�ةي ـَوَُوب ِي َراتي َو َب خصها بالذك  مع دخولها في . ))26F٨َخ

 .جديع الخي ات،وغي  ذلك كثي 
َنت في القرآَ الكريم ًكث -١٦ : ، ومن ذلك قوله تعالىَر ِن الُْاداتقوري
 ََن ْي َع الَراكي َِ واب  ْو َك َكاَة َوارب َّ واب الَص�ََة َوآُوواب ال َمو ًَّك : وقال. ))27F٩َوَُقي َفَصّل ليَر

َّ : وقال. ))28F١٠َوانبَقرب  ُيي  َما َِ ََاَي َو قب َِ ي َو
كي ُيي َونوسو ََ َص�َ ِي  َرّب قولب 

َنَ  اَلمي َْ  .، وغي  ذلك كثي ))29F١١الب
                                                 

 .١/٢٦٦، ٢/٧ِرواء الغلَل، ، وصققه ا�لُاني في ٦٧٥٦، ًرقم ٣٦٩/ ١١، وُحمُ، ٤٩٥ًُو داود، ًرقم  )١(
 .٦٨٤، وِسلم، ًرقم ٥٩٧الُخاري، ًرقم : َِفق علَه)٢(
 .٥٢-٢/٥٠، والمغني، ٣/٨الشر  الكَُر  ًن قُاِة، : انظر )٣(
ِجموع فَاوى سماحة الشَخ عُُ الّْيّ ًن عُُ اّ اًـن ًـاز، جمـع الـُكَور عُـُ اّ الطَـار، : انظر )٤(

 .٢/٤٥٧ًن ًاز، والشَخ ُحمُ ًن عُُ الّْيّ ا
 .٩١-٢/٨٧شر  الْمُة  ًن َُمَة، : انظر )٥(
 .١٤٣: سورة الُقرة، ا�ية )٦(
 .٤٥: سورة الْنكُوت، ا�ية )٧(
 .٧٣: سورة ا�نَُاء، ا�ية )٨(
 .٤٣: سورة الُقرة، ا�ية )٩(
 .٢: سورة الكوثر، ا�ية )١٠(
 .١٦٢: سورة ا�نْام، ا�ية )١١(



 

١٧-  َّ ًيالَص�َةي : فقال لَها،َُ يصطُر ع  نَُه ُِر ا َلَك  رب َُهب ِو ُب َو
قوَك  زو نو َنرب ًقا َنقب زب أَلوَك ري َها  َ َنسب َب رب َعَل ُي َط مأمور با�صطبار  مع أنه  ))30F١َواصب

ُيهي : عبادات؛ لقوله تعالىعلى جديع ال اَد َُ
ْي رب لي ُي َط َواصب

)
31F

٢(. 
١٨-  َّ ول  يعذر بها م يًضا، و� خائًفا، و�   على كل حال،ُوجُها ا

مسافً ا، و� غي  ذلك؛ بل وقع التخفي  تارة في ش وطها، وتارة في عددها، 
 .مع مبات العقلوتارة في أفعالها، ول  تسقط 

١٩-   َّ من الطهارة، والزينة باللباس، :  لها ُكمل ا�حوالاشَر  ا
 .استقبال القبلة مدا ل  يشت ط في غي هاو

من القلب، واللسان، والاوارح، : ا�نساَاسَْمل فَها جمَع ُعضاء  -٢٠
 .وليس ذلك لغي ها

 .فك ةحتى بالخط ة، واللفمة، وال نهى َُ يشَغل فَها ًغَرها، -٢١
٢٢-  َّ  الذي يدين به أهل السدوات وا�رض، وهي مفتاح هي دين ا

 .، ول  يُْبَعث نبّي إ� بالص�ةا�نبياءش ائع 
َق َو  َصَلى :بقوله قورنت ًالَصُيق -٢٣ َُ  .)33F٤(،))32F٣َولَكين َكَذَب َوََُولَى*َف� َص

َّ أسأل التوفيق لنا ولاديع الدسلدين للقيام بهذه الشعي ة العميدة على  وا
 َّ وبارك على عبده ورسوله، وخي ته من  وسل  الوجه الذي ي ضيه، وصلى ا

 .خلقه؛ نبينا ممدد، وعلى آله وأصمابه، ومن تبعه  بإحسان إلى يوم الدين
َّ تعالى  كتبه الفقي  إلى ا

 عيد بن علي بن وهف القحطانيس. د
 ـهـ٢/١/١٤٣٣في 

                                                 
 .١٣٢: سورة ره، ا�ية )١(
 .٦٥: سورة ِريم، ا�ية )٢(
 .٣٢-٣١: سورة القَاِة، ا�يَاَ )٣(
 .٢/٨٧، والشر  الممَع  ًن عثَمَن،٩١-٢/٨٧شر  الْمُة لشَخ ا�س�م اًن َُمَة، : انظر )٤(
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